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ETT ÅR SOM till stor del präglats av pandemi, restrik-
tioner och distansering har passerat. Medarbetarna 
på Syvab har tillsammans med företagsledningen 
kämpat för att upprätthålla driften och klara upp-
draget att rena vatten. Samtidigt genomförs vårt 
stora investeringsprojekt, där vi bygger en helt ny 
processanläggning för att klara skärpta miljökrav i 
en växande region. Nu hoppas vi alla att vi inom 
kort får ta del av vaccinationsprogrammet, vilket 
förhoppningsvis gör att vi kan återgå till ett mer 
normalt liv – både på jobbet och privat.

I ÅRSBERÄTTELSEN 2020 får du en inblick i vår vardag 
under året som gått. Vi berättar om våra utmanin gar 
för att klara reningskraven parallellt med att vi 
 bygger om anläggningen. Det gångna året har vi 
bland annat förstärkt grunden under de delar i den 
ursprungliga bassänganläggningen som kommer att 
konverteras till den nya reningstekniken. Vi har 
också lagt grunden för vår tillbyggnad där membran-
anläggningen snart ska installeras. När det är klart 
har Himmer  ärdsverket en komplett MBR-anlägg-
ning, som i vårt upplägg är en kaskadkväverening. 
Fördelen med den här tekniken är att vi mer e� ek-
tivt utnyttjar kolet i avloppsvattnet för kväverening 
och därmed blir mindre beroende av en extern kol-
källa i form av metanol. Samtidigt kan vi reducera 
returslampumpningen med nästan 50 procent jäm-
fört med en konventionell MBR-anläggning och helt 
utesluta recirkulationen för nitratåterföring.

REDAN NU ÄR den nya processen igång i vår utveck-
lingsanläggning i pilotskala. Där trimmas den nya 
processtekniken och kopplas samman med näst-
kommande utvecklingsfas som ska rena bort läke-

medelsrester innan vi återför ett rent vatten till 
Himmer  ärden. Vår pilotanläggning ger oss värde-
full kunskap om hur vi ska detaljprojektera, bygga, 
starta och optimera den nya reningsanläggningen.

VI KAN MED glädje och stolthet se tillbaka på 2020 
som ett framgångsrikt år där vi har klarat såväl alla 
reningskrav som årets ekonomiska mål. NKH-pro-
jektet håller sig inom budgeten och följer huvudtid-
planen, vilket innebär att de första delarna planeras 
att tas i drift 2023 och att projektet ska vara klart 
2026. Då fi nns det utrymme i Himmer  ärdsverket 
för en ökad befolkning i våra ägarkommuner, och 
även möjligheter att ansluta närliggande områden 
som är i behov av ökad reningskapacitet enligt 
skarpa miljökrav.

VI HAR ETABLERAT en genomförandeorganisation 
som har de bästa förutsättningarna att kunna leve-
rera den nya Himmer  ärdsanläggningen med en 
framtidssäkrad reningsteknik i världsklass till vår 
styrelse, ägare och kommande generationer – för en 
hållbar samhällsutveckling i vår region.

DET SOM KOMMER att göra detta möjligt är våra 
 samarbetsföretag, partner, experter och – inte 
minst – våra engagerade medarbetare inom Syvab. 
Ett stort tack till er alla.

En helt ny tid

VD har ordet

Carl-Olof Zetterman, VD
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Miljö | Process | Produktion
Belastning och reningsresultat
I och med starten av genomförandefasen för 
ombyggnaden av Himmer ärdsverket togs Syvabs 
nya verksamhetstillstånd i anspråk. Därmed har 
verksamheten tillstånd för en ökad belastning och 
ett antal nya villkor att uppfylla. Ansluten belast-
ning får nu uppgå till maximalt 350 000 person-
ekvivalenter (pe), vilket är en välbehövlig ökning 
eftersom villkoret för maximal ansluten belastning 
var nära att slå i taket år 2019. År 2020 var  
224 059 pe anslutna till Syvab som medelvärde 
under året. Antal anslutna fysiska personer uppgick 
till 343 892 st och inkommande flöde uppgick till 
totalt 40,4 Mm3.

I det nya verksamhetstillståndet skärps utsläpps-
nivåerna för kväve, fosfor och BOD, men dessa 
 börjar inte att gälla förrän hela anläggningen är om-
byggd. Fram till dess gäller samma utsläpps villkor 
som tidigare, se tabell nedan. 

2020 var ett tu�t år för reningen och det var på 
marginalen att reningskraven innehölls. Renings-
kravet för kväve tangerades. 

Parameter 2020 Villkor Typ av villkor

Kväve (Tot-N) 
(mg/l)

8 8
Begränsningsvärde 
som  årsmedelvärde

Fosfor (Tot-P) 
(mg/l)

0,39 0,4
Begränsningsvärde 
som  årsmedelvärde

BOD
7
 (mg/l) 7,5 8

Begränsningsvärde 
som  årsmedelvärde

COD (mg/l) 43 70
Riktvärde som 
årsmedelvärde

Himmer ärdsverket har Sveriges tu�aste renings-
krav för kväve med 8 mg/l som årsmedelvärde. 
Andra anläggningar har kravet 10 mg/l. För att för-
stärka kapaciteten på kvävereningen och möjliggöra 
att linjer tas ur drift för ombyggnad, togs en anlägg-
ning för returslamluftning i drift i januari. Anlägg-
ningen har tjänat sitt syfte under året och har varit 
avgörande för att kvävereningen upprätthölls till-
räckligt väl under året. 

Under våren var det störningar i fluidbädden som 
försämrade reningsresultatet. Sand byttes i två linjer 
och styrningen av metanol sågs över. 

I augusti stängdes de två första sedimenterings-
linjerna av för ombyggnad och kapaciteten på 
 sedimenteringen minskade därmed med 25 %. 
 Detta möjliggjordes genom att provisorisk pump-
ning installerades i utloppet på den biologiska 
reningen, som fördelade slammet till de sedimente-

ringslinjer som var i drift. På så sätt kunde samtliga 
biologiska linjer användas medan delar av sedimen-
teringen byggdes om. Att hålla alla linjer i drift vet 
vi är  avgörande för att klara reningskravet för kväve 
och det har därför varit nyckeln i planeringen av 
driften under ombyggnaden.

Att få en jämn fördelning av slammet både till och 
från sedimenteringen med bara 75 % i drift har varit 
en utmaning. Många nya samt oväntade fel och 
störningar har uppkommit och parerats under året. 
Belastningen på sedimenteringen har periodvis varit 
för hög och det har därför också varit en utmaning 
att behålla slammet i systemet. Förutom att slam-
flykt ger en negativ påverkan på kvävereningen, då 
mikroorganismer förloras, har det även en negativ 
e�ekt på skivdiskfiltret som blir för högt belastat. 
Det påverkar dess funktion och med för mycket 
 suspenderat material i utgående vatten försämras 
reningsresultaten för både fosfor och BOD.  

Omfattade insatser blev därför nödvändiga att 
 genomföra i skivdiskfiltret i form av rengöring, 
 underhåll och utbyte av delar. Stora delar av 
personal styrkan från samtliga avdelningar ställde 
upp i arbetet. 

Biogas
Coronapandemin hade en negativ påverkan på 
 produktionen av både bio- och fordonsgas under 
året. Processerna för biogasproduktion har fungerat 
väl, men när samhället stängdes ned och hemarbete 
blev norm minskade efterfrågan av fordonsgas. 
Syvab sålde hälften så mycket fordonsgas under 
2020 jämfört med 2019 och produktionen uppgick 
till 1,34 MNm3. När vi inte fick avsättning för 
fordons gasen, och produktionen av biogas därför 
var större än avsättningen, fick en betydande mängd 
rågas facklas bort. För att minska mängden facklad 
gas mottogs en mindre mängd av externt organiskt 
material jämfört med 2019. På så sätt minskades 
produktionen av biogas. Årets produktion uppgick 
till 6,5 Mm3 jämfört med 8 Mm3 år 2019. Mängden 
mottaget externt organiskt material uppgick till 
37 920 ton.

Fördelningen av producerad gas 2020:

Anläggningsdel Andel (%)

Biogasproduktion 44

Gasmotor 24

Uppvärmning pannor 15

Fackla 17

4 Syvab Årsberättelse 2020 Org.nr. 556050-5728



Slam och uppströmsarbete
Totalt producerades 5 826 ton torrsubstans (TS)
avvattnat slam under 2020. Slammet har överlag 
haft en god  kvalitet. Endast partiet från juni över-
skred Revaqs gränsvärde för spridning på jord-
bruksmark och fick hanteras som avvikande pro-
dukt. Orsaken var förhöjd halt av kvicksilver, vilket 
kunde spåras till inkommande vatten och var troli-
gen orsakat av ett utsläpp på avloppsnätet. 

90 % av årets slam spreds på jordbruk eller lagra-
des för framtida slamspridning på produktiv mark. 
Resterande del användes till deponiåterställning 
samt förbränning. 

Uppströmsarbetet som Syvab bedriver är viktigt 
för att minska inkommande mängd av främmande 
ämnen och tungmetaller till Himmer ärdsverket och 
på så sätt bibehålla ett slam med god kvalitet och 
minska utsläppen till recipienten. Arbetet har för-
svårats under 2020 på grund av pandemin. En viktig 
del i arbetet är besöksverksamheten för skolbarn där 
våra barn och ungdomar utbildas till miljöambassa-
dörer. Under 2020 mottogs endast 91 barn på 
 Himmer ärdsverket jämfört med 2 661 st under 
2019. Under hösten påbörjades arbetet med att er-
bjuda skolorna en digital utbildning i väntan på att 
besök åter kan tas emot. 

Provtagningen uppströms i tunnelsystemet har 
fortlöpt under året i syfte att kartlägga avlopps-
vattnets belastning av metaller samt identifiera 
problem områden. Under 2020 togs även två infor-
mationsfilmer riktade till hushåll fram som visades i 
livsmedelsbutikerna i upptagningsområdet. 

Produktion – Anläggning och underhåll
Syvab värnar om en god och säker arbetsmiljö i vår 
anläggning. Detta görs bland annat med skydds-
ronder och proaktivt arbetsmiljöarbete enligt 
arbetsmiljöpolicyn.

Vi har nu utökat våra rutiner med att delta med 
arbetsledning och skyddsombud i de regelbundna 
arbetsmiljöronderna som görs vid om- och tillbygg-
nadsdelen. Detta görs tillsammans med Veidekkes 
organisation, där huvudansvaret för arbetsmiljön 
ligger i BAS-U-organisationen hos entreprenören. 
God arbetsmiljö i genomförandet är ett uttalat mål i 
vårt NKH-projekt.

Produktionsavdelningen arbetar aktivt med före-
byggande underhåll, vilket avspeglas i god tillgäng-
lighet i vår anläggning och att andelen avhjälpande 
åtgärder minskar.

Vi har renoverat vår nödavstängningslucka. Luck-
ans funktion är att stoppa inkommande avloppsvat-
ten från den stora tunneln in till anläggningen om vi  

får driftstörningar på huvudpumpstationen. Ett 
 komplicerat arbete med tung utrustning nere på  
50 meters djup i berget.

Produktionsavdelningen har tillsammans med 
 processingenjörerna haft en gemensam fokusgrupp 
som arbetat med anläggningen som filtrerar utgå-
ende vatten, vilket är sista steget innan vi släpper ut 
vattnet till Himmer ärden. Vi har ofta tekniska 
störningar och kapacitetsbrist i anläggningsdelen, 
något som kräver ständiga personalkrävande åtgär-
der för att funktionen ska kunna upprätthållas och 
avskiljning av  partiklarna ska fungera. Projektet har 
varit mycket lyckat, vilket har resulterat i att vi har 
klarat våra utsläppskrav för 2020.

 
El – Energi och tillgänglighet
Vattenfall genomför ett projekt för att förändra 
spänningsnivån på regionnätet i södra Stockholm 
eftersom man har kapacitetsbrist och svårt att möta 
det ökade e�ektbehovet i Stockholmsområdet. 
Syvab har genomfört en konsekvensutredning som 
har lett till att Vattenfall nu planerar att transforme-
ra ner spänningen till nuvarande spänningsnivå till 
Himmer  ärdsverket. Det innebär att vi inte 
 kommer att påverkas av Vattenfalls förändring.

Under 2020 har vi använt 24 429 MWh elenergi. 
Det är en ökning med 1 410 MWh elenergi jämfört 
med 2019.
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Sedan 2015 ser vi en tydlig trend på minskad energi-
användning och den beror på att vi vid utbyte av 
utrustning valt mer energie�ektiva lösningar. Upp-
gången 2020 beror på att en ny tillfällig anlägg-
ningsdel, returslamluftningen, togs i drift och bygg-
ström till tillbyggnaden installerades. Den nya 
anläggningsdelen är en förutsättning för att klara 
reningskraven under om- och tillbyggnaden.

Vi kommer att se stora variationer av energi-
användningen de närmsta åren fram till 2026 då 
nya anläggningsdelar kopplas in och andra delar 
kommer kopplas ur. 

För att tillgodose lagkrav, säkerhet och tillgänglig-
het genomförs årliga servicearbeten, besiktningar 
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och kontroller av vår elanläggning. Vi har dessutom 
bytt ut vårt äldsta ställverk för att möta de högre 
krav som ställs på personsäkerhet vid arbete med 
 elanläggningar. ABB har genomfört årlig service på 
kritiska frekvensomriktare. 

Utbildningsverksamheten har legat still på grund 
av covid19 men kommer att återupptas så fort det 
är möjligt. Kompetensutveckling är en viktig del av 
elsäkerhetsarbetet.

 

IT – Säkerhet och tillförlitlighet
För att minska smittspridningen när covid19 bröt 
ut valde Syvab att införa hemarbete för all personal 
som hade möjlighet. Totalt arbetade en tredjedel av 
personalstyrkan hemifrån, vilket ställde stora krav 
på kommunikationen. Vi fick  lägga mycket tid på att 
få igång det tekniska hos de som behövde, bland 
annat säkra uppkopplingar via VPN för att kunna 
hålla möten via digitala platt formar som Skype eller 
Teams.

Under året har vi lagt mycket tid på att få vår 
lager hanteringshiss, paternosterverket, att fungera 
på vår verkstad. Utmaningen har varit att koppla 
ihop den med vårt underhållssystem (Infor) och 
med vårt scadasystem (Citect) och dessutom få till 
en lätt använt system att sköta hissen från. Systemet 
är inte helt klart, men vi har så smått kunnat börja 
använda det.

När utvecklingsanläggningen var på plats och i 
drift kopplade vi in den i vårt nätverk. I samband 
med det skapades även en processbild i vårt scada
system (Citect) för att kunna styra den nya 
anläggnings delen via en dator. Det var ett tids
krävande och komplext bygge, men nu är det igång 
och fungerar väl. I samband med det arbetet 
 passade vi på att även uppdatera processbilden för 
anläggnings delen grovrening.

Vi har även under året bytt ut hela vår skrivar
park, detta med en ny leverantör, samt köpt in nya 
virtuella servrar, då supporten på våra gamla hade 
upphört från leverantören.  

Projekt och anläggningsutveckling
Under det gångna året har både större underhålls 
och investeringsprojekt hanterats. Aktörer har varit 
uppknutna ramleverantörer och externa resurser. 

Nedan följer några exempel på projekt som har 
genomförts under året:
• Projektet Himmerfjärdsverkets utvecklingsanlägg

ning (pilotanläggningen för läkemedelsrening) är 
avslutat men arbeten med att utveckla och prova 
nya lösningar fortsätter kontinuerligt.

• Ett nytt rensgaller har installerats i galler salen och 
tagits i bruk. Modellen är från ursprungs
ritningarna och maskinen är identisk med de två 
befintliga. 

• Ett nytt garage för Syvabs små elbilar har färdig
ställts under året som gått. Laddning av elbilar 
kan vara en brandrisk varför laddningsplatsen 
 behövde utformas på ett säkert vis med god 
 ventilation.

• Fortsatt utbyggnad av brutet vattensystem för 
spolning inomhus samt för att förse vissa maski
ner med ett renare tätningsvatten pågår. 

• För att förbättra arbetsmiljön i filterbyggnaden 
har ett nytt ventilationssystem installerats. Det 
gamla systemet klarade inte av dagens krav på ef
fektivitet och tillförlitlighet.

• Under året har vi ersatt gamla rör för flotations
slam och rejekt vatten mot nya i syrafast stål. De 
befintliga hade beläggning på insidan och bristfäl
lig upphängning och var därmed en säkerhetsrisk.

• I vår anläggning för lagring och distribuering av 
kemikalier utför vi en uppgradering i form av nya 
trappor, skyddsväggar och nya kempumpar. Detta 
för att förbättra arbetsmiljön för våra anställda 
och förbättra hanteringen av insatskemikalier i an
läggningen. 

Miljö | Produktion | Process
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Vatten
1 Pumpstation Eolshäll
2 Pumpstation Pilkrog
3 Tilloppstunnlar (tot 5 mil)
4 Grovgaller (2 cm spalt)
5  Huvudpumpstation (6 

pumpar)
6 FAST – Järnklorid
7  FAST – Lågmolekylär 

 polymer
8 Fingaller (6 mm hål), 6 st
9 Renshantering
10 Sandfång, 3 st
11 Sandtvätt, 2 st
12  FAST – Högmolekylär 

 polymer
13 Finsilar, 2 st

14 Rejektvattenrening, 2 st
15  Försedimenterings-

bassänger, 14 st
16 Returslamluftning
17 Luftningsbassänger, 8 st
18  Mellansedimenterings-

bassänger, 16 st
19  Eftersedimenterings-

bassänger, 16 st
20 Rotosil
21 Fluidbäddar, 4 st
22  Skivdiskfilter (dukstorlek 

10 µm), 6 st
23 Sandfilter
24 Utlopp (Himmerfjärden)

Slam/biomull
1 Flotation, 6 st
2 Förtjockare, 3 st
3 Förtjockarcentrifug
4  Mottagningsstation 

(externt flytande material)
5  Mottagningsstation 

(externt fast material)
6 Bioreaktorer, 3 st
7 Avgasningstorn
8 Slamlager
9 Centrifuger, 4 st
10 Slamsilos, 3 st

Biogas
1 Gasklocka
2 Gaspannor, 3 st
3 Gaskompressorstation, 5 st
4 Gasmotor
5 Fordonsgasanläggning
6 Gasfackla

Processkarta
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START-
SKOTTET   
HAR GÅTT
Den  15 januari 2020 var en speciell dag i Syvabs historia. Efter många 
års förberedelser togs det första spadtaget för den stora ombyggnationen 
som ska framtidssäkra  Himmer� ärdsverket. Under det  första året av 
bygget har bland annat 1 200 betong pålar placerats i marken. 

EFTER NÄRMARE 13 års planering och 
många omfattande förberedelsearbeten, 
så var det då dags till slut. Den o  ̈ ciella 
byggstarten av det gigantiska projekt 
som ska leda fram till ett nytt, modernt 
reningsverk skedde den 14 januari – en 
dag som verkligen var värd att fi ra, 
 konstaterar Carl-Olof Zetterman, vd på 
Syvab.

– Jag minns tydligt att jag kände en 
lättnad och tänkte att ”Nu är det verkli-
gen i gång”, säger han.

Han berättar att tankarna på en 
 ombyggnation satte igång redan 2008, 
eftersom de visste att anläggningen skulle 
behöva utvecklas för att kunna möta 
framtida krav på kapacitet och rening.

– Det är viktigt att minnas att det över-
gripande syftet med detta projekt, och 
med hela vår verksamhet för den  delen, 
är att rena vatten från samhället på bästa 
tänkbara sätt. Rent vatten är en förut-
sättning för ett robust samhälle som 
 utvecklas på ett hållbart sätt.

Det gäller också att med bästa till-
gängliga teknik kunna rena vattnet från 
utsläpp för att minimera påverkan på 
våra vattendrag, konstaterar han.

– Den här ombyggnationen gör vi inte 
i första hand för din och min skull, utan 
för nästa generation som ska leva och 
verka runt Östersjön. I dagsläget är 
 Östersjön dessvärre övergödd.

DET ÄR OTROLIGT mycket som har behövt 
förberedas och komma på plats före 
byggstarten i början av 2020, konstate-
rar Carl-Olof Zetterman.

– Projektet kommer att kosta en ansen-
lig summa, omkring 1,2 till 1,5 miljarder 
kronor, så en avgörande förutsättning är 
att det fi nns konsensus i ägargruppen för 
att göra en satsning av det slaget. 

Därefter gäller det att söka tillstånd, 
hitta en fi nansieringsmodell, den bästa 
tänkbara tekniska lösningen och göra 
upphandlingar för att hitta samarbets-
partner som vi kan lita på, berättar han. 

– Och mycket mer därtill. Det är ett 
väldigt utdraget och omfattande arbete. 
Vilket i och för sig inte är så konstigt. I 
princip är det ett helt nytt, toppmodernt 
reningsverk som vi ska bygga upp.

SARA SÖHR ÄR processchef på Syvab och 
har suttit med i styrgruppen för ombygg-
nationen under lång tid.

– För ett par år sedan ägnade jag 
mycket tid åt projektet, i det skede när 
det var dags att välja vilken renings-
teknik som vi skulle välja, berättar hon.

Under större delen av 2020 har hon 
haft en mer övergripande roll, men i 
 slutet av året blev hon på nytt mer 
 involverad i arbetet i och med att hon 
 utsågs till  projektchef.

– Det fi nns många anledningar att 

uppmärksamma byggstarten i januari, 
och en av dem är att vi då tog vårt nya 
tillstånd i bruk. Det reglerar ramarna för 
verksamheten, som hur mycket vatten vi 
ska ta emot, hur många som ska vara 
 anslutna till vårt avloppsnät och vilka 
 reningskrav vi ska ha. 

Fram till dess hade de arbetat med det 
gamla tillståndet från 1996 och började 
helt klart ”slå i taket” vad gäller antal 
 anslutningar.

– Nu har vi återigen marginal, och det 
känns som en av de viktiga milstolparna i 
detta sammanhang.

DET ÄR UPPENBART att det är en svår 
 ekvation som väntar Syvab framöver: det 
måste bli mindre utsläpp i Himmer  är-
den, samtidigt som de får ta emot vatten 
från allt fl er.

– Det är tydligt att det fortsätter att 
vara en växande befolkning i våra ägar-

Carl-Olof Zetterman Sara Söhr
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kommuner. Och det är positivt att många 
lockas att leva här. Men det blir en utma-
ning för oss.

Denna utmaning har funnits med i 
 beräkningen under planeringen av 
ombyggna tionen, berättar Sara Söhr.

– Visionen är att skapa en anläggning 
som är hållbar i många år framöver. Vi 
har valt den teknik som vi anser är allra 
bäst just nu, och vi är övertygade om att 
den kommer att säkerställa att det blir 
låga utsläppsnivåer under en lång tid.

Ytterligare en drivkraft bakom om-
byggnationen har varit att ”få ihop an-
läggningen”, enligt Sara Söhr. Trycket på 
anläggningen har ökat märkbart under 
åren, vilket inte är så konstigt med tanke 
på att när Himmer  ärdsverket byggdes 
så dimensionerades verket utifrån de 
krav som gällde för över 50 år sedan. 
När det invigdes 1974 räknades det som 
ett stort verk med väl tilltagna volymer.

– I takt med att de inkommande vatten-
volymerna har ökat så har vi tvingats till 
olika lösningar som inte alltid hänger 

ihop helt. De är fullt fungerande, men det 
blir spretigt och slutändan kan det vara 
svårarbetat med många anläggnings-
delar. Vår personal kommer att få bättre 
förutsättningar att klara av sina arbets-
uppgifter när det nya verket är på plats.

FLERA STORA BYGGPROJEKT har redan 
 genomförts de senaste åren för att för-
bereda för starten av ombyggnationen. 
Bland annat har två nya anläggningar för 
grovrening respektive rejektvatten 
byggts. Dessutom används sedan något 
år förstärkta processer för den biologiska 
reningen.

– Det är provisoriska processer som 
inte ska användas när ombyggnationen 
är klar. Vi var tvungna att förstärka re-
ningen på olika sätt för att kunna han-
tera samma vattenvolymer som vanligt, 
trots att vi periodvis får stänga av delar 
av anläggningen under byggperioden, 
 säger Sara Söhr.

Ett annat förberedande projekt är den 
pilotanläggning som har skapats i en 

oanvänd sandfi lterbassäng. (Läs mer om 
den pilotstudien på sid 12–13.)

– Pilotanläggningen har fl era viktiga 
funktioner. Bland annat kommer den 
hjälpa oss att kunna driftsätta den nya 
anläggningen snabbare, eftersom vi kan 
provköra och trimma in de nya proces-
serna där.

DEN MEST UTMANANDE delen under det 
första årets arbete med ombyggnationen 
har enligt Carl-Olof Zetterman varit 
markförstärkningen.

– Vi har behövt förstärka den stomme 
som den befi ntliga anläggningen vilar på. 

Framtidens reningsverk
Detta kommer att bli den största om-
byggnaden sedan Himmerfjärdsverket 
byggdes. 

Målet är att den nya anläggningen 
ska vara robust, flexibel och att den ska 
använda mindre energi och förbruka 
mindre kemikalier per kubikmeter renat 
avloppsvatten jämfört med dagens 
anläggning. 

Dessutom ska anläggningen förbere-
das för att kunna behandla läkemedels-
rester och även gå att kompletteras och 
byggas ut i takt med att det kommer 
nya krav och högre flöden. 
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Därför har det slagits betong- och stål-
pålar ner i marken. Det är riktigt rejäla 
pålar, mellan 10 och 40 meter långa. För 
att kunna genomföra det arbetet var vi 
tvungna att bygga en förstärkning över 
hela bassängblocket, eftersom de maski-
nerna är så oerhört tunga, säger han.

Det är utan tvekan ett stort bygg-
projekt som nu är i full gång, vilket bland 
annat märks på de stora mängder berg 
och jord som har schaktats bort: hela 
70 000 kubikmeter under det gångna 
året. Det motsvarar nästan 9 000 ordi-
nära avfallscontainrar, och skulle så 
många containrar ställas på rad så blir 
det totalt över tre mil.

– Precis i slutet av 2020 blev pålnings-
arbetet klart för tillbyggnaden som ska 
ligga intill dagens anläggning. Där står 
nu hela 1 200 betongpålar i marken. 
Så nu kan vi dra igång med gjutning av 
 betongplattan som den nya anläggningen 
ska stå på.

VEIDEKKE ÄR DEN entreprenör som ansva-
rar för att genomföra om- och tillbyggna-
d en av Himmer  ärdsverket. Samarbetet 
mellan Veidekke och Syvab hade just 
 inletts när pandemins utbrott gjorde att 
alla förutsättningar ställdes på ända.

– Det var tur att vi hade hunnit umgås 
en del och ”lära känna” varandra under 
de första månaderna av arbetet. Vi var 
sedan snabba med att separera bygget 
från den ordinarie verksamheten för att 
minska risken för smittspridning, säger 
Carl-Olof Zetterman.

Det gjorde det förstås svårare att 
samverka på ett e� ektivt sätt, även om →

→

det hölls täta möten via Skype eller 
Teams. I projekteringen kunde det vara 
digitala möten med upp till 40 deltagare.

– Vi fi ck lära oss hur vi skulle använda 
de digitala verktygen på bästa sätt, men 
sådana möten kommer aldrig kunna 
 ersätta de fysiska mötena människor 
emellan. Det är synd, men jag vill sam-
tidigt berömma Veidekke för att ha haft 
ett väldigt bra ledarskap genom alla de 
prövningar som har kommit under året.

INOM FRÄMST TILLVERKNINGSINDUSTRIN 

fanns en del företag som hade svårt att få 
tag på komponenter och material som en 
följd av de mer  eller mindre stängda 
gränserna i pandemins spår. Men det var 
inget som påverkade bygget på Syvab i 
någon märkbar utsträckning.

– Det har fungerat bra att få det mate-
rial som har behövts. Vi hade nog i och 
för sig tur att vi inte hade hunnit längre 
fram i projektet när detta skedde. Det 
som har använts under 2020 fi nns som 
regel inom Sveriges gränser. Hade vi 
kommit längre, och varit beroende av 
 leveranser av till exempel reningsut-
rustning, så hade det nog varit värre, 
 säger Carl-Olof Zetterman.

I slutet av 2020 drabbades dessvärre 
en del av medarbetarna inom bygget av 
covid-19, men försiktighetsåtgärderna 
hölls som tidigare under året på en hög 
nivå och viruset spreds inte till någon på 
Syvab.

– Det är förstås beklagligt för de som 
råkade ut för det. Men för projektets del 
blev det ingen större påverkan; möjligen 

”2024 ska vi dra igång 
den första linjen med 
de nya processerna 
och 2026 ska hela 
anläggningen vara klar”

Den nya hallen ska ha plats för pumpar,  silar 
och  membranfilteranläggning (Membran Bio-
Reaktor), som är Himmer fjärdsverkets nya 
 reningssteg. Hallen beräknas vara klar 2024.
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några veckors försening. Huvudtidplanen 
och -budgeten står fast, så år 2024 ska vi 
dra igång den första linjen med de nya 
processerna och 2026 ska hela anlägg-
ningen vara klar.

Fram till dess att den nya anläggningen 
kan tas i drift till fullo har Syvab fått be-
hålla sina befi ntliga utsläppskrav. Men vid 
driftstart kommer de att skärpas rejält:

– I princip kommer vi att behöva 
halvera våra utsläppshalter, säger han.

ATT KLARA DAGENS reningskrav fram till 
dess kommer att vara en ytterst stor ut-
maning, konstaterar Sara Söhr.

– Infl yttningen till Stockholmsområdet 
har gjort att verket har högre belastning 
än någonsin. Under vissa faser av 
byggnationen kommer vi att behöva 
stänga av delar av verket, och det 
gör det förstås betydligt svårare att 
klara reningskraven, säger hon.

Under 2020 klarade Syvab kra-

ven, trots störningar i början av året och 
 sedan kapacitetsbrist som en följd av 
byggprojektet.

– Men det var precis på håret att vi 
nådde ända fram. När vi gick på julledighet 
var vi inte säkra på att vi kunde klara 
kraven till slut.

Men det gick alltså, vilket hon menar 
är ett resultat av att alla inblandade har 
gjort sitt yttersta för att hitta nya lös-
ningar – kontinuerligt.

– Det är nästan som att vi uppfi nner 
hjulet varje dag. När vi har lärt oss att 
förstå hur de nya förutsättningarna på-
verkar processen så ändras något annat. 
Då är det bara att tänka om igen. Vi  
har aldrig haft så mycket utmaningar i 
reningen som under 2020.

Hon upplever att alla kollegor har 
vässat sitt fokus ytterligare under året.

– Det var ett stenhårt jobb av alla; att 
vi lyckades klara reningskraven kom 
verkligen inte av sig självt. Alla funktio-

ner gjorde det lilla extra, vilket är klart 
imponerande, säger hon.

Carl-Olof Zetterman håller med henne 
om hur medarbetarna på Syvab har gjort 
starka insatser under 2020.

– Att ro ett sådant här byggprojekt i 
hamn, och samtidigt kunna möta 
renings kraven, handlar till syvende och 
sist om människors engagemang. Under 
det gångna året har våra medarbetare 
tydligt visat att de är just engagerade. 
Och det är nyckeln till att vi kommer att 
lyckas, säger han.

→

Den inledande schaktningen var ett av många tidskrävande moment 
– hela 70 000 kubik meter jord, grus och sten behövde tas bort. 

Bygget i si� ror
■ Schaktade massor: 70.000 m3

■ Antal betongpålar i marken: 1200

■ Pålarnas totala längd: 35 000 m

■ Betong gjutet: 1 000 ton

Vid sidan om den befintliga anläggningen ska den nya stora hallen 
ligga. Under 2020 förstärktes marken där hallen ska ligga med 1 200 
betongpålar.
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ket. Förstudien vi-
sade bland annat 
att en process med 
granulerat aktivt 
kol, GAK, skulle 
vara den mest 
lämpliga metoden 
att använda i det 
här fallet.

Detta ledde till 
att en MBR-GAK- 
pilotanläggning byggdes upp och togs i 
drift under 2020, även den med del- 
finansiering från Naturvårdsverket. 
Membranfiltren, MBR (MembranBio-
Reaktor), är huvudprocessen för rening 
av avloppsvatten medan GAK avskiljer 
mikroföroreningar som läkemedelsres-
ter. GAK är den sista delen i pilotanlägg-
ningen som vattnet passerar innan det 
släpps ut. Projektet genomfördes av Sy-
vab i samarbete med Ramboll och IVL 
Svenska Miljöinstitutet.

– Nu har vi kunnat testa anläggningen 
och har börjat fintrimma processen för 
att få till bästa möjliga rening, säger hon.

I FÖRSTUDIEN SOM genomfördes 2019 
kom man bland annat fram till att fyra 
läkemedelssubstanser var extra kritiska 

att få bort från det vatten som släpps ut: 
Diklofenak, Ciatlopram, Oxazepam och 
Ranitidine (se faktaruta).

– Det är substanser som bedöms ha 
hög risk för negativ påverkan av reci-
pienten, det vill säga Himmer ärden.  
I projektet har vi därför extra uppsyn på 
dessa, men vi har även studerat reduktio-
nen av hormoner och PFAS samt avskilj-
ningen av bakterier i reningsprocessen, 
säger Heidi Lemström.

De preliminära resultaten har visat att 
det är betydligt färre antal bakterier i 
 utgående vattnet från MBR-processen 
jämfört med dagens process på Himmer-
 ärdsverket.

– Detta är förväntat, eftersom mem-
branen har en porstorlek på 0,04 mikro-
meter. Färre antal bakterier innebär 
både en minskad risk för antibiotika- 
resistenta bakterier i utgående renat av-
loppsvatten och bättre badvattenkvalitet, 
säger hon.

Pilotanläggningen rymmer en miniatyr 
av den framtida reningsprocessen med 
MBR som kommer att användas på 
Himmer ärdsverket efter den stora om-
byggnationen. Modellen har en bassäng- 
volym som motsvarar 0,18 procent av 
den kapacitet som den nya process- 

anläggningen i NKH-projektet kommer 
att ha år 2026, när ombyggnaden är klar. 

– Det kanske inte låter så mycket, men 
det är en jättestor pilot. Den har dimen-
sionerats för ett medelflöde på tolv kubik-
meter vatten i timmen, som motsvarar en 
belastning på 700 personekvivalenter, 
det vill säga ett mindre samhälle! Därmed 
är den en fullskalepilot, och fördelen med    
det är att vi kan få mer pålitliga resultat 
att använda oss av i framtiden.

UTÖVER MBR-DELEN ÄR det alltså GAK- 
filter som ska ta hand om läkemedels-
resterna i anläggningen. GAK-användning 
är en etablerad metod som redan används 
på olika håll, men Syvabs test är något 

Nu är pilotanläggningen för 
 läkemedelsrening på plats, och 
Syvab har kommit ett stort steg 
närmre att kunna få bort skadliga 
rester från mediciner och andra 
mikroföroreningar innan vattnet 
lämnar verket.

Utveckling för läkemedelsrening

Fakta
 ■ Diklofenak är den aktiva substansen 
i vissa mildare smärtstillande läke-
medel, bl a Voltaren.

 ■ Citalopram är ett antidepressivt 
läkemedel av typen SSRI.

 ■ Oxazepam är ett ångestdämpande 
och lugnande preparat som tillhör 
gruppen bensodiazepiner. 

 ■ Ranitidine minskar produktionen av 
magsyra.

Heidi Lemström

→

Ross Roberts är  ansvarig för processtyrningen i pilot anläggningen.

DET BLIR EN allt större utmaning för landets 
reningsverk att hantera de läkemedels-
rester som finns i avlopps vattnet. Läke-
medelsanvändningen ökar successivt i 
samhället och det finns kvar rester av 
flera substanser som kan vara kritiska för 
miljön och djurlivet i vattnet, även efter 
den ordinarie reningsprocessen.

– Det finns i dagens läge inget nationellt 
krav på att införa läkemedelsrening, men 
för Syvabs del är det ett naturligt steg för 
att ytterligare förbättra möjligheterna  
för goda miljöförhållanden i Himmer-
 ärden och Östersjön i stort, säger Heidi 
Lemström, biträdande processchef.

Under 2019  genomförde Syvab en för-
studie, till stor del finansierad av Natur-
vårdsverket, kring läkemedelsrening vid 
Himmer ärdsver-
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unikt, förklarar Heidi Lemström:
– Det här är den första fullskaliga  

piloten med två GAK-filter i serie, istället 
för ett, i kombination med MBR-processen. 
Att använda filter i två steg innebär en 
högre investeringskostnad, men vi upp-
skattar att vi kommer att kunna öka livs-
längden på det aktiva kolet och att det på 
sikt blir ett billigare alternativ.

Pilotanläggningen har byggts i en  
befintlig cirka 40 meter lång sandfilter-
bassäng som inte längre används. Den 
togs i drift i augusti 2020, efter några 
svårigheter under uppstartsfasen.

– Det var en del oväntade svårigheter 
under uppstarten. Första gången vi för-
sökte ympa slam fick vi ganska dålig 
slamkvalitet, vilket visade sig bero på att 
vi använde en lång befintlig ledning för 
ympningen där det förmodligen låg 
 gammalt slam. Vid nästa ympnings-
försök upptäckte vi att mellanväggarna i 
bassängen behövde förstärkas. Efter att 
slammet sugits bort och mellanväggarna 
förstärkts kunde vi i alla fall komma 
igång, berättar Ross Roberts, ansvarig 
för processtyrningen i pilotanläggningen.

DET TOG DOCK ytterligare några veckor 
innan alla åtta pumpar som används i 
GAK-filteranläggningen fungerade fullt 
ut, och det var först i oktober som det 
gick att få kontinuerlig drift genom 
GAK-filtren och börja göra analyser på 
mikroföroreningar.

– De preliminära resultaten har visat 
att den totala mängden läkemedel mins-
kade med omkring 15 procent redan   efter 
MBR-reningen. Men den stora skillnaden 

    kom efter att vattnet passerat även GAK-
filtren: då var hela 99 procent av läke-
medelsresterna borta, säger han.

Alla fyra prioriterade substanser låg 
under detektionsgränsen – det vill säga 
att det gick inte att se några spår av dem 
– efter kombinationen av MBR- och 
GAK-processerna.

NÄSTA STEG I pilottesterna genomförs   under 
2021, och då handlar det om att köra filtren 
tills dess att man ser en kraftig ökning av 
läkemedelssubstanser i ut gående vatten 
från det första filtret i  filterparet (detta 
 heter ”genombrott” på fackspråk). 

– Man kan säga att det som har skett 
under processen är att substanserna har 
adsorberats i kolets porer, det vill säga att 
de har fastnat på ytan. När alla porer är 
fulla är kolet mättat och bidrar alltså inte 
längre till avskiljning av mikroförore-
ningar,   förklarar Heidi Lemström.

I det läget byts kolet i det första filtret i 
serien ut, samtidigt som man byter ord-
ning på filtren. Det filter som har nyast kol 
ligger alltså alltid sist i processen. (Se bild.)

– Detta kommer att ge oss en bra upp-
fattning om livslängden på kolet, vilket i 
sin tur gör det lättare att göra en bedöm-
ning av de löpande kostnaderna. Det 
 aktiva kolet är den största driftskostnads  - 
posten i en eventuell framtida GAK-filter- 
anläggning. I dagens läge är vi tvungna 
att ange ett rätt brett spann för kostna-
derna innan vi har hunnit studera pro-
cessen närmre, säger hon.

Ytterligare en aspekt som påverkar 
kostnaderna för driften är vad som sker 
med det utbytta kolet; det kan regenereras 

eller ersättas med nytt kol. Regenerera 
innebär att återaktivera kolet med hjälp 
av exempelvis kemikalier eller hög tem-
peratur, berättar Ross Roberts.

– En metod är att placera det i en ugn 
och värma upp det till en temperatur där 
läkemedlen brinner upp. Men det kräver 
förstås att man antingen måste frakta 
 kolet fram och tillbaks för regenerering 
eller bygga en egen anläggning för detta. 
Enbart i piloten är det fyra kubikmeter 
kol, så det är stora mängder att hantera. 
Detta måste alltså också tas med i 
kostnads beräkningarna, säger han.

HEIDI LEMSTRÖM RÄKNAR med att pilot-
anläggningen kommer att finnas kvar 
och användas under många år framöver.

– Genom att fortsätta köra den får vi allt 
mer erfarenheter av driften, vilket kommer 
att vara av mycket stort värde när vi börjar 
använda den nya process anlägg ning en.  
De försök som genomförs i piloten 
 kommer att ge viktig information för att 
kunna optimera processerna i den nya 
 anläggningen och rena vattnet på ett e�ek-
tivt sätt, säger hon.

Mer än läkemedel
GAK-filtren tar bort läkemedelsrester 
och andra typer av mikroföroreningar 
som kan finnas vattnet. I det aktuella 
pilotförsöket på Syvab visade det sig till 
exempel att metoden kan vara e�ektiv 
för att minska mängden av vissa så kall-
lade PFAS-ämnen som släpps ut. 

PFAS-ämnen används som ytbehand-
ling i många produkter, som kläder, skor, 
matförpackningar och stekpannor. De 
finns även i brandskum och skidvalla, 
skönhetsprodukter, möbeltyg och 
elektronik.

En del PFAS-ämnen påverkar 
reproduktionsförmågan hos djur och 
misstänks kunna framkalla cancer.

Källa: Naturskyddsföreningen

GAK-
filter

Ink.

Utg.

GAK-
filter

GAK-
filter 
(ny)

Ink.

Utg.

GAK-
filter

Före byte Efter byte

Syvab testar en ny metod för läkemedelsrening med granulerat aktivt kol (GAK), 
där vattnet går genom två filter. När det första GAK-filtret är mättat byts det ut, och 
vattnet leds om så att det nyaste kolet alltid infinner sig i andra steget.

→
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”ETT MYSTISKT 

 VIRUS skapar oro i 
den  kinesiska 
 staden Wuhan.” 
Så inleddes en 
kort notis på 
 Dagens Nyheters 
hemsida i mitten 
av januari 2020. 
Ett par veckor 

 senare upptäcktes det första fallet av 
 covid-19 i Sverige, och i slutet av februari 
det andra fallet. Sedan gick det fort.

Eftersom Syvab bedriver en samhälls-
viktig verksamhet som måste hållas 
igång, även under en pandemi, bildades 
snabbt en krisgrupp. Den fanns på plats 
redan den 9 mars och de hade dagliga 
möten – även under helger – för att 
 diskutera hur den snabbföränderliga 
 situationen skulle hanteras.

– Det fanns mycket oro, och några av 
de viktigaste uppgifterna till en början var 
att söka information och kommunicera 
kontinuerligt med medarbetarna, berättar 
Lars-Göran Zetterman, administrations- 
och HR-chef på Syvab.

TJÄNSTERESORNA BEGRÄNSADES, besöks-
verksamheten pausades och krisgruppen 
tog fram kartläggningar av de viktiga 
verksamheterna och resurserna på verket. 
Det skapades planer för hur eventuella 
störningar skulle hanteras, och vilken typ 

av beredskap som behövde sättas in.
– Vi bevakade noga UD:s och Folk-

hälsomyndighetens rekommendationer, 
och dessa har hela tiden varit vägledande 
för hur vi ska agera.

Några dagar efter krisgruppen bildats 
beslutade de att Syvab skulle ställa in 
 eller avboka all medverkan vid kurser, 
konferenser och andra externa möten 
 eller sammankomster där grupper av 
människor samlas. Endast de absolut 
nödvändiga besöken tilläts på Himmer-
  ärdsverkets område.

YTTERLIGARE NÅGRA DAGAR senare, den 
16 mars, uppmanades alla medarbetare 
som hade möjlighet att arbeta hemifrån.

– Det blev ett omfattande arbete att 
förse medarbetarna med bärbara datorer 
med rätt mjukvara. IT-avdelningen gjorde 
en mycket bra insats här och lyckades på 
kort tid få det att fungera, säger Lars- 
Göran Zetterman.

Samtidigt var det många som har 
 arbetsuppgifter som krävde att de var på 
plats, och för att minska trängseln i mat-
salen delades matrasterna upp i två 
 separata perioder.

– I slutet av mars ökade våra restrik-
tioner ännu mer, eftersom sjukvården var 
hårt belastad och alla uppmanades att 
göra anpassningar. Vi införde skiftgång i 
två lag, som inte fi ck möta varandra, för 
de som måste jobba fysiskt på verket.

VÅREN BLEV ANSTRÄNGANDE, med en 
ständig vaksamhet och beredskap på att 
göra nya förändringar. Samtidigt upp-
stod det vissa problem med reningen, 
och dessutom måste den stora ombygg-
nationen komma vidare trots restriktioner 
och nya arbetssätt.

– Vi hade så få kontakter som möjligt 
med byggarbetare och tjänstemän. 
 Möten och avstämningar fi ck som regel 
ske digitalt.

Fler anpassningar av verksamheten 
följde under våren och i  juni genomgick 
alla i personalen tester hos företags-
hälsovården för att undersöka hur många 
som hade antikroppar mot corona. Test-
resultatet: ingen hade antikroppar.

När sommaren kom blev sjukdoms-
läget i landet lite lugnare och i mitten av 
juni kunde Syvab lätta på restriktionerna 
genom att låta alla återgå till arbete på 
plats.

– Men restriktionerna på arbets-
platsen, som olika matlag och begränsat 
 antal personer i mötesrum, höll vi fast 
vid. Samtidigt blev det naturligt mindre 
trängsel med lägre bemanning under 
 semesterperioden. Vi som kunde turades 
också om att fortsätta jobba hemma, 
 säger Lars-Göran Zetterman.

MED HÖSTEN KOM den andra vågen av 
smitt spridning i Sverige och det blev 
dags för nya begränsningar.

”Personalen var hjältar 
 under pandemin”

Pandemin gjorde att 2020 blev ett år med många nya  utmaningar och 
prövningar. Men inte minst medarbetarnas insatser och anpassningsförmåga 

har gjort att verksamheten kunde hållas igång och de uppsatta målen nås.

→

Lars-Göran Zetterman



– Vid den tiden hade vi lärt oss vilka 
åtgärder som behövdes, och hur de skulle 
införas. Under våren hade vi genomfört 
en medarbetarenkät kring vår hantering 
av situationen och fick bra lärdomar från 
den inför hösten.

En sak som kom fram var hur viktigt 
det är med tydligheten och att komma 
med information i rätt tid, berättar han.

– Alla såg ju Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer hela tiden, och vi 
 behövde snabbt bryta ner det till vår 
verksamhet och förklara vilka konse-
kvenser vi ansåg att det skulle få.

Något annat som en framtida kris-
grupp får ta med sig är att det kan bli 
svårt när grupper av medarbetare får 
olika villkor.

– Att enbart vissa delades upp i arbets-
lag och fick gå skiftgång kom det en del re-
aktioner på i enkäten. Det kunde upplevas 
orättvist, eftersom de som arbetade skift 
fick kortare arbetstid under denna period.

RESTRIKTIONER OCH ANPASSNINGAR av 
verksamheten fortsatte under resten av 
hösten, enligt direktiven från Folkhälso-
myndigheten. I december drabbades ett 
mindre antal medarbetare inne på om-
rådet med den stora ombyggnationen av 
covid-19. Spridningen stoppades snabbt 
genom att de sjuka stannade hemma. 
Samtliga drabbade klarade sjukdomen 
bra och har alla kunnat återgå till sina 
tjänster.

– I samband med detta utbrott blev 
det åter aktuellt att få så många som 
möjligt på Syvab att arbeta hemifrån. 
Ingen på Syvab drabbades, och vi har 
överlag haft låga sjuktal och ytterst få 
smittade, säger Lars-Göran Zetterman.

Han konstaterar att Syvab har lyckats 
hantera sina samhällsviktiga åtaganden 
under året som varit fyllt med nya ut-
maningar.

– Vi har klarat samtliga utsläppskrav 
för reningen och vi har hållit budgeten, 
samtidigt som vi hållit igång vår stora 
ombyggnation. Detta trots ökade om-
kostnader och en 50-procentig minsk-
ning av försäljning av biogas, som en 
följd av sänkt efterfrågan på fordonsgas 
under pandemin. 

NÄR HAN SER tillbaks på hela förloppet från 
de första varningarna i mars så tycker 
Lars-Göran Zetterman att det    som skedde 
visade att Syvab har en god beredskap för 
att hantera kriser. Sam tidigt har det inne-
burit många värdefulla lärdomar.

– Vi drog ner fort, det tror jag var bra. 

Däremot hade vi nog kunnat släppa på 
en del restriktioner lite tidigare än vi 
gjorde. Vi har också lärt oss att arbeta 
 digitalt på en helt annan nivå än tidigare. 
Hemarbete och digitala möten är något 
som kommer att leva kvar, om än inte i 
samma utsträckning som under detta år. 

Han är också mån om att lyfta fram 
medarbetarnas insatser och förmåga att 
anpassa sig till ständigt nya förutsättningar.

– Personalen har tagit ett stort ansvar 
under denna period. Vi har fått skjuta  
på arbetstider, göra olika regleringar 
 beroende på arbetsuppgifter, tagit bort 
perso nal aktiviteter – men ingen har 
 klagat, utan alla har fokuserat på att lösa 
sina arbetsuppgifter. Det finns många 
hjältar i  pandemin, och dit hör vår perso-
nal som har hållit igång denna viktiga 
samhällstjänst, säger Lars-Göran 
 Zetterman. 

TVÅ AV DEM som har fått påtagligt för-
ändrade arbetsförutsättningar under 
pandemin är Kjell Wåhlgren, el- och 
 automationschef, och Tomas Paulsson, 
produktionschef.

– Det blev snabbt väldigt konkret, för 
vi fick dela upp vår personal i två lag: en 
grupp som började lite tidigare på 
 morgonen och jobbade förmiddag, och en 
annan grupp som jobbade från lunch till 
en bit in på kvällen, säger Kjell Wåhlgren.

För att kunna sköta arbetsledningen 
under hela tiden från morgon till kväll 
skulle han och Tomas täcka upp för 
 varandra när en av dem inte var på plats.

– Det kunde väl låta som en bra idé, 
men när vi jobbade eftermiddag var 
 dagens första möte ändå klockan 7 på 
morgonen. Folk ringde hela tiden, 
 oavsett vilken tid det var, och det blev 
enormt långa dagar, säger Tomas Paulsson.

Kjell konstaterar att det ofta blev elva 
timmar långa arbetsdagar under den här 
perioden.

– Efter ett par veckor var jag helt slut. 
Men vi fick lov att jobba med de förut-
sättningarna fram till semestern.

Medarbetarna i arbetslagen var som 
regel nöjda i alla fall, berättar Tomas.

DE TYCKER BÅDA att medarbetarna har 
varit bra på att anpassa sig till de olika 
ändringarna i arbetsvillkoren.

– I och med att vi har varit uppdelade 
så har vissa medarbetare också fått ut-
föra uppgifter som varit mer eller mindre 
nya för dem. Det kan många gånger vara 
en fördel i förlängningen; att man 
tvingas våga prova något som man inte 
hade gjort annars, säger Tomas Paulsson.

→

Kjell Wåhlgren Tomas Paulsson

Under 2020 smittades hundratusentals svenskar av det nya coronaviruset. Med gemensamt 
ansvarstagande kunde verksamheten på Syvab hållas igång under året.
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Utgående
40,4 miljoner m3

303 ton BOD7
15,3 ton fosfor
333 ton kväve

Material- och energiflöde 2020

Himmerfjärden

Gasanvändning
3

Till panna 0,97 miljoner Nm3

Till gasmotor 1,54 miljoner Nm3

Till uppgraderings- 
anläggning UGA 2,85 miljoner Nm3

Till fackla 1,11 miljoner Nm3

Slam
Avvattnat slam  5 826 ton TS avvattnat slam
Jordbruk  1 237 ton TS avvattnat slam
Deponiåterställning 320 ton TS avvattnat slam
Förbränning  265 ton TS avvattnat slam
Lager  4 004 ton TS avvattnat slam

Anslutna kommuner
343 892 personer, 20 000 pe från industrin

Himmerfjärdsverket
Energianvändning
 El 24 430 MWh
 Rötgas 16 020 MWh
 Totalt 40 450 MWh

Kemikalieanvändning
 Plusjärn 2 491 ton
 Polyaluminiumklorid 659 ton
 Polymer 130 ton
 Metanol 2 175 ton 
 Fosforsyra 24 ton 
 Nutriox 49 ton

Inkommande
40,4 miljoner m3

5 947 ton BOD7
161 ton fosfor
1 470 ton kväve
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisning

Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av  kommunerna 
 Botkyrka,  Nykvarn, och Salem samt Stockholm  Vatten AB och 
 Telge i Södertälje AB.

Ägarförhållanden
Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra 
stockholmsregionens va-verksaktiebolag – SYVAB 
(nedan kallat Syvab), med org.nr 556050-5728 
lämnar härmed följande redogörelse för verksam-
heten 2020.

Aktieägare:
Botkyrka kommun  20 aktier
Nykvarns kommun  20 aktier
Salems kommun  20 aktier
Stockholm Vatten AB  40 aktier
Telge i Södertälje AB  20 aktier
Totalt: 120 aktier

Styrelse:
Syvabs styrelse har under 2020 haft följande 
 sammansättning:

Ordförande: 
• Boel Godner, Telge i Södertälje AB

1:e vice ordförande: 
• Stefan Dayne, Botkyrka
2:e vice ordförande: 
• Lennart Kalderén, Salem

Ledamöter: 
• Anders Fredin, Botkyrka
•  Jan Brolund, Nykvarn
•  Maria Antonsson, Stockholm Vatten AB
•  Mikael Amborn, Stockholm Vatten AB
•  Alexander Rosenberg, Telge i Södertälje AB
•  Pär Klockar (Vision)
•  Elin Åfeldt (Kommunal/Ledarna/

Unionen/ Sveriges ingenjörer)

Suppleanter: 
• Lars Gösta Almgren, Botkyrka
•  Ebba Östlin, Botkyrka
•  Peter Olsson, Nykvarn
•  Arne Närström, Salem
•  Love Bergström, Stockholm Vatten AB 
•  Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten AB
•  Nasif Kasarji, Telge i Södertälje AB
•  David Winerdal, Telge i Södertälje AB
•  Hans Haglund (Vision)
•  Kenneth Öhman (Kommunal/Ledarna/

Unionen/Sveriges ingenjörer)

Revisorer:
Lekmannarevisorer:
• Lana Issakainen, Botkyrka 
•  Håkan Tornesque, Nykvarn
•  Elisabeth Jacobs, Salem

Suppleanter:
• Erik Andersson, Telge i Södertälje AB 
•  Mikael Santesson, Stockholm Vatten AB

Auktoriserad revisor: 
•  Patrik Zettergren

Revisorssuppleant: 
• Magnus Wennlöf

Verkställande direktör:
• Carl-Olof Zetterman 
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Bolagsstyrningsrapport

Styrelsens årsplan
Vid konstituerande möte i juni fastställdes styrande 
handlingar för styrelsens arbete samt VD-instruk-
tion. Följande handlingar fastställdes:
Finanspolicy, Riskpolicy, Miljö- och hållbarhets-
policy, Kommunikationspolicy, Arbetsmiljöpolicy, 
Attestlista, Internkontrollplan, A� ärsplan och 
Arbetsordning.  Dessa handlingar ska årligen revi-
deras och fastställas av styrelsen enligt företagets 
ägardirektiv. 

Utvärdering av styrelse och VD
Styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
granskas av bolagets fyra revisorer. Den auktorisera-
de revisorn lämnar en revisionsberättelse där styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning 
behandlas. Revisionsberättelsen ger bolagsstämman 
vägledning i deras beslut om beviljande av ansvars-
frihet för styrelsen. Bolagets tre lekmannarevisorer 
lämnar en granskningsrapport. I granskningsrap-
porten lämnas redo görelse för lekmannarevisorer-
nas granskning av företagets  förvaltning.

Närvaro på styrelsemötena
Under året har fyra styrelsemöten hållits. Styrelsen 
består av tio ledamöter varav två fackliga ledamöter 
samt tio suppleanter varav två fackliga suppleanter. 
Den genomsnittliga närvaron under året har varit 
80 % (75 %). 

VD har fört protokoll vid samtliga styrelsemöten 
under 2020. 

Bisysslor 
Ingen styrelseledamot har anmält att de har konkur-
rerande bisyssla. VD har inga uppdrag stridiga med 
bolagets verksamhet. 

Löpande utvärdering /internkontroll
Ekonomisk uppföljning sker månadsvis. Finansie-
ringspolicy har fastställts av styrelsen för antagande 
av vald risknivå. Ekonomisk avrapportering med 
fi nansrapport som utfärdas av Internbanken görs på 
varje styrelsemöte. Styrelseprotokoll granskas av 
auktoriserad revisor. I den interna styrningen fi nns 
policys, ekonomihandbok, personalhandbok, rutiner 
samt internkontroll i ledningssystemet. 

Styrelsens årliga bedömning av 
 verksamheten 
Styrelsen för Syvab bedömer att bolaget har bedrivit 
verksamheten under året i överensstämmelse med 
bolagsordning och de kommunala befogenheterna. 
Styrelsen har utvärderat sitt eget och VDs arbete 
och anser att arbetet skett enligt lag och ägarnas 
direktiv.
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SYVAB ÄR ETT aktiebolag som ägs av kommunerna 
Botkyrka,  Nykvarn och Salem samt Stockholm 
 Vatten AB och Telge i  Södertälje AB. Syvabs uppgift 
är att driva Himmer ärdsverket, pumpstationer, 
tunnlar och ledningar så att fastställda krav klaras. 
Den långsiktiga målbilden som styrelsen beslutat 
omfattar:

1. Rent vatten, biogas och användbart slam
2. God resurshushållning
3. Hög säkerhet för personal och anläggning 

Himmer ärdsverkets anläggning är avsedd att vara 
en långsiktig investering för god miljö.

Aktiv processutveckling i nära samarbete med prak-
tisk drift och e�ektiv uppföljning i eget driftlabb är 
förutsättningar för att möta framtidens krav på 
Himmer ärdsverket. Långsiktiga reinvesteringspla-
ner har tagits fram som syftar till att förebyggande 

investeringar genomförs, vilket ger minskade under-
hållskostnader. Anläggningen ska drivas och utveck-
las så att av myndighet fastställda krav kan uppfyllas 
och att god resurshushållning samt e�ektiv uppfölj-
ning erhålls. För att driva verksamheten har följan-
de organisation gällt under 2020:
� Se organisationsschema nedan.

Viktiga förhållanden och väsentliga 
 händelser under året
NKH-projektet har under året fortsatt och övergått i 
Fas 2, dvs genomförande av byggnation. Året har 
framförallt innehållit ombyggnation av första 
 etappen i bassängblocket samt grundläggning av 
tillbyggnader. Under året har förhandling gjorts 
runt riktkostnad, incitament, tidsplaner och viten.  
I oktober togs beslut om detta och vi kunde övergå i 
Fas 2. Överenskommelsen följer såväl tidplan samt 
ursprunglig budget som styrelsen beslutat.

Information om  
verksamheten
Syvab driver Himmer�ärdsverket, pumpstationer, tunnlar samt led-
ningar till verket. Bolaget renar avloppsvatten, producerar biogas som 
förädlas till fordonsgas samt framställer biomull. 

Administration
Administration/HR-chef
Lars-Göran Zetterman

Verkstad
Verkstadschef

Administration 
och Ekonomi

Service
Löneadmin.

Eva Lindström

Service

Process
Processchef

Sara Söhr

Labb

Process
Bitr. Processchef
Heidi Lemström

Process

El 
El- & autom.chef
Kjell Wåhlgren

El & 
Automation

IT
IT-chef

Kenneth Öhman

IT Produktion Verkstad

VD
Carl-Olof Zetterman

NKH-projektet
Projektchef
Sara Söhr

Projektledare 
Petter Björkman*
Bitr. projektledare 

Johanna Grim*

Interna projekt
Projektchef

Stephen Milton

Produktion
Produktionschef
Tomas Paulsson

* Konsulter
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Efterfrågan på fordonsgas har minskat med 45 % 
under 2020 vilket kan förklaras med pandemin. För 
första gången uppvisar denna verksamhet negativt 
resultat.
Pilotanläggning med läkemedelsrening är nu färdig-
byggd och är i drift, reningsresultaten ser lovande 
ut. Anläggningen är en exakt kopia av kommande 
verk men i liten skala. Här kan vi genomföra försök 
för läkemedelsrening men också få möjlighet att 
 testa på, för att finna bra strategier vid bygget av 
stora anläggningen och idrifttagning av denna då 
den står klar. 

Coronapandemin har påverkat bolaget i begränsad 
omfattning. Verksamheten har kunnat bedrivas 
utan större påverkan men vi ser en minskad efter-
frågan på fordonsgas vilket påverkat intäkterna 
negativt. Studiebesöksverksamheten har under året 
påverkats av pandemin och har ställts in. Fr.o.m. 
mars månad har antalet besök varit mycket begrän-
sade. Det är särskilt tråkigt då vi byggt upp rutiner 
med bussning från Södertälje på samma sätt som 
Botkyrka gjort under en tid och som visat sig funge-
ra mycket bra. Antalet besök av elever har sjunkit 
till 91 (2 661) som besökt anläggningen 2020. Det 
innebär att antalet minskat med 96 %. Förutom 
skolelever har vi besök från företag, institutioner 
och internationella intressenter. Totalt har 809 
(3 144) personer besökt oss under 2020.
 
I medeltal har antalet anställda varit 52,52 (50,46) 
varav 32,08 % (33,55) är kvinnor. Sjukfrånvaron har 
ökat under 2020, till stor del beroende på corona-
pandemin, sjukfrånvaron hamnade på 6,6 % (5,65). 
Arbetsmiljögruppen (skyddskommittén) har hållit 
fyra ordinarie sammanträden under året.
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Sjukfrånvaron har ökat till 6 806 timmar (5 491) en 
ökning med 24%. 
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Övertidsuttaget har ökat med 4,3 % jämfört med 
2019, det totala antalet övertidstimmar uppgick till 
1 794 (1 720) timmar. Ökningen kan förklaras med 
att NKH-projektet nu dragit igång, vilket påverkar 
arbetssituationen för underhåll, processoptimering 
och omkopplingar.

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Syvabs största investeringsprojekt Nya Krav för 
Himmer ärdsverket, NKH, är nu i full gång. Entre-
prenörer är på plats och byggnadsarbetet har varit 
igång sedan 15 januari 2020. 

Självklart finns det utmaningar, både tekniska och 
ekonomiska, i ett så stort och komplicerat investe-
ringsprojekt som ska genomföras under ett flertal 
år. Vi har därför förstärkt vår driftorganisation med 
en dedikerad NKH-organisation som svarar upp till 
entreprenörens organisation för projektet så att 
 kvalitet, tidplan, kontroll och ekonomistyrning kan 
hållas. 

Vid årsskiftet 2020/2021 har 90 % av grundför-
stärkningen genomförts. Ett omfattande pålnings-
arbete har utförts, ca 1 000 betongpålar har slagits 
ner och cirka 45 % av fundamentgjutningen färdig-
ställts i tillbyggnadsdelen. Första delen i det plane-
rade rivningsarbetet och betonggjutningar i befint-
ligt block B2, B3 samt betongarbeten i linje 1 och 2 
är klara. Grundförstärkning i B3, för att bära till-
kommande last, har slutförts. Totalt sysselsätter 
projektet ett åttiotal yrkesarbetare.   

Detaljprojektering av tillbyggnadsdelen pågår 
 parallellt med att grundläggningsarbetet genomförs. 
Detaljprojekteringen beräknas vara färdigställd till 
sommaren 2021. De stora upphandlingarna av 
 teknisk utrustning har genomförts och därmed kan 
projekteringen av teknikhus och installationer 
 slutföras.

Information om verksamheten
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Driftsättning av den första processlinjen och till-
byggnaden är satt till år 2023. Därefter byggs de 
övriga sju linjerna om och projektet planeras vara 
slutfört i slutet av 2026. Det innebär att huvuddelen 
i NKH-investeringen har ett mycket tidskritiskt 
genomförande. Färdigställandet av NKH-projektet 
ska i tid stämma med när överledning av Eolshälls-
volymerna kommer ske till Henriksdals reningsverk. 
Efter detta finns möjligheten att ansluta nya områ-
den inom regionen till Himmer ärdsverket. Att ta in 
ytterligare områden förutsätter att nuvarande delä-
gare är överens inom ägargruppen, samt med till-
kommande intressenter, om förutsättningar för ett 
framtida utökat regionalt samarbete. 

Himmer ärdsverket är idag maximalt belastat och 
har små kapacitetsmarginaler. Samtidigt ska 
ombyggnad ske under full drift och med bibehållna 
reningsresultat. Detta är en stor utmaning och det 
finns en risk att gränsvärden överskrids. Förstärk-
ningsarbeten i processen har gjorts under 2019, vil-
ka har färdigställts 2020, för att minimera riskerna 
och arbetet planeras för att en så liten del av anlägg-
ningen som möjligt i taget tas ur drift för ombygg-
nation. Det går dock inte att undgå det faktum att 
belastningen är den historiskt högsta och ligger på 
gränsen av vad befintlig anläggning kan hantera. 
Det ställer stora krav på alla medarbetare för att 
genomförandet ska kunna klaras.

Forskning och utveckling
För att vara e�ektiva idag och väl rustade för kom-
mande miljöutmaningar har Syvab som ambition 
att utveckla avloppsvattenrening och produktion av 
biogas. Vi stödjer och medverkar därför i ett flertal 
utvecklingsprojekt. Samarbete sker med högskolor, 
universitet, myndigheter och forskare vilket främjar 
och utvecklar vår verksamhet. 

För att möta framtida krav på läkemedelsrening och 
samtidigt inhämta kunskap i hur vi ska driva det 
nya Himmer ärdsverket har vi med ekonomiskt 
bidrag från Naturvårdsverket (10,6 Mkr) byggt och 
startat upp en pilotanläggning som speglar den nya 
processanläggningen. Utöver det har vi under 2020 
fått ytterligare ett bidrag om 3 Mkr för försök med 
läkemedelsrening med pulveriserat kol (GAK). Det 
första delprojektet för läkemedelsrening redovisas 
till Naturvårdsverket i början av 2021. Därefter 
kommer fortsatta försök och experiment att genom-
föras i utvecklingsanläggningen. Det är en stor för-
del att praktiskt kunna köra en modell av den nya 
processen och simulera olika driftstrategier, samt 
e�ektivisera och optimera inför uppstart av den nya 
fullstora processanläggningen.
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Erforderliga försäkringar har tecknats för bolagets 
anläggningar, inventarier och fordon vid Himmer-
 ärdsverket, Eolshälls- och Järnaanläggningen samt 
alla anläggningar utefter tunnelsystemet. Utöver 
företagsförsäkring för anläggningen har ansvars-, 
styrelse- samt tjänstereseförsäkringar tecknats.

Fordonsgasförsäljningen har sjunkit till 1 332 090 Nm3, 
målet var satt till 2 400 000 Nm3. En vikande efter-
frågan på fordonsgas är främsta orsak till  minskad 
produktion.
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Driftkostnaderna var 134,1 Mkr (132,3). Avskriv-
ningar och finansiella kostnader var 46,5 Mkr 
(44,2). De totala anslutningsavgifterna delat med 
inkommande mängd vatten ger en kostnad om  
4,11 kr/m3 (3,75). Den totala mängden vatten var  
4,2 % lägre än 2019. 
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Finansieringsläget i ränteportföljen per 2020-12-31 
var 1 000 Mkr (630) upplånat, medelränta 0,73 % 
(1,04) och 1,6 år (2,2) genomsnittlig räntebindnings-
tid. Genomsnittlig kapitalbindningstid är 2,4 år 
(2,0). Finansieringspolicyn anger att max 65 % av 
låneförfallen får ske inom ett år, läget 2020-12-31 
var 26,8 % (25,7).

Finansiell riskhantering
Bolagets ränterisk är främst kopplad till den ränte-
bärande skulden, vilken per balansdagen uppgick 
till 1 000 Mkr. Risknivån har fastställts genom en 
finansieringspolicy som styrelsen har tagit ställning 
till och fattat beslut ska gälla för bolaget. Säkrings-
instrumentet utgörs av en portfölj innehållande 
ränte swapar med olika löptider. Säkringsinstrumen-
tet består av vanliga ränte swapar där bolaget byter 
ränteflöde med banken och därmed betalar en fast 
ränta mot en finansiering till rörlig ränta eller tvärt-
om. Säkringsinstrumentets nominella belopp netto 
får inte överstiga säkrad posts nominella belopp. 
Ränteswaparnas nominella belopp uppgår till 480 
Mkr med avseende på säkring till fast ränta, att jäm-
föra med säkrad posts nominella belopp 1 000 Mkr. 
Marknadsvärdet för derivat uppgick per 2020-12-31 
till -16,5 Mkr (-16,0).

Likviditetsrisk
Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och 
har en checkkredit om 100 Mkr för att balansera likvi-
ditetsrisken.  Krediten var ej utnyttjad per 2020-12-31.
   
Kreditrisk
Bolaget eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet på 
bolagets motparter. Leverantörer, kunder och entre-
prenörer bedöms genom företagsupplysningar och 
krav ställs på finansiell förmåga och kreditvärdighet 

Kommun 2020 Fördelning % 2020 2019 Fördelning % 2019

Botkyrka kommun         39 170 000    23,6      36 600 000    23,1

Nykvarns kommun           3 100 000    1,9        2 900 000    1,8

Salems kommun 5 375 000    3,2        5 060 000    3,2

Stockholm Vatten AB 70 025 000    42,1      66 600 000    42,2

Telge i Södertälje AB         48 530 000    29,2      47 040 000    29,7

Summa       166 200 000    100,00    158 200 000    100,00

Ekonomisk information
Ägarnas avgifter till företaget var 166,2 Mkr (158,2). 
Övriga intäkter 11,0 Mkr (18,1). Biogasförsäljning 
har minskat med 6,7 Mkr. Årets resultat uppgår till 
-3,5 Mkr efter finansiella poster. Underskottet juste-

ras genom utnyttjande av överavskrivning. I budget 
har överskottsfonden planerats utnyttjas med  
4,0 Mkr för 2020. De slutliga anslutningsavgifterna 
har fördelats enligt följande:
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vid upphandlingar. Upphandling sker enligt LOU och dess 
regelverk samt egen upphandlingspolicy.

Investeringar
Investeringar delas upp i tre kategorier:
•  Reinvesteringar – en femårig investeringsplan upprättas och 

godkänns av styrelsen
•  Nyinvesteringar – nya krav, ny teknik och investeringar som 

förbättrar arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller eko-
nomi. Föredras för styrelsen, och ska beslutas i varje  enskilt 
fall med motivation / investeringskalkyler

•  Akuta investeringar – akut åtgärd som rapporteras till 
 styrelse i efterhand för beslut om tillägg eller omprioritering i 
befintliga investeringsplaner

Pågående arbeten till ett värde av 54,9 Mkr (32,7) har avslutats 
och aktiverats, samtidigt som nya pågående arbeten startat till 
ett värde av 301,2 Mkr (87). Detta innebär att kontot pågående 
arbeten ökat från 91,7 Mkr till 338,0 Mkr. 

Flerårsjämförelse
Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal.  

Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020

Rörelsens intäkter 
(tkr)

151 566 161 550 169 638 176 275 177 169

Resultat efter finan-
siella poster (tkr)

 670 378 851 -243 -3 487

Balansomslutning 
(tkr)

534 951 530 561 565 183 743 660 1 125 528

Soliditet 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

Kassalikviditet 1,00 0,69 0,50 1,72 2,52

Förslag till disposition av vinst
Verkställande direktören och styrelsen föreslår att till årsstäm-
man förfogande fritt eget kapital om 14 432 kronor balanseras i 
ny räkning. 

Beträ�ande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande 
noter.
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2020-01-01 2019-01-01

Not 2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 166 200 000 158 200 000

Övriga rörelseintäkter 10 969 383 18 075 109

Summa rörelsens intäkter 177 169 383 176 275 109

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 3, 4 -90 543 344 -90 256 854

Personalkostnader 5 -43 580 950 -42 033 357

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -38 141 326 -36 917 294

Summa rörelsens kostnader -172 265 620 -169 207 505

Rörelseresultat 4 903 763 7 067 604

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 0 6

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -8 390 946 -7 310 983

Summa resultat från finansiella poster -8 390 946 -7 310 977

Resultat efter finansiella poster -3 487 183 -243 373

Bokslutsdispositioner

Förändring av avskrivningar utöver plan 3 503 348 243 373

Summa bokslutsdispositioner 3 503 348 243 373

Resultat före skatt 16 165 0

Skatt på årets resultat 8 -16 165 0

Årets resultat 0 0

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR Not 2020-12-31 2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 319 425 555 305 209 631

Maskinell utrustning 9 177 103 601 169 759 073

Inventarier 9 10 607 759 8 851 410

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9 337 967 897 91 677 957

Summa materiella anläggningstillgångar 845 104 812 575 498 071

Summa anläggningstillgångar 845 104 812 575 498 071

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 10 55 826 853 54 861 389

Övriga fordringar 11 4 425 996 3 023 727

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 2 239 094 2 349 556

Summa kortfristiga fordringar 62 491 943 60 234 672

Kassa och bank

Kassa och bank 15 217 930 748 107 926 975

Summa kassa och bank 217 930 748 107 926 975

Summa omsättningstillgångar 280 422 691 168 161 647

SUMMA TILLGÅNGAR 1 125 527 503 743 659 718

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2020-12-31  2019-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 13 120 000 120 000

Reservfond 20 000 20 000

Summa bundet eget kapital 140 000 140 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 14 432 14 432

Summa fritt eget kapital 14 432 14 432

Summa eget kapital 154 432 154 432

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 12 506 775 16 010 122

Summa obeskattade reserver 12 506 775 16 010 122

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 14 1 000 000 000 630 000 000

Övriga skulder 14 1 583 126 1 942 760

Summa långfristiga skulder 1 001 583 126 631 942 760

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 56 424 800 35 210 043

Övriga skulder 16 5 237 035 14 193 340

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 49 621 335 46 149 021

Summa kortfristiga skulder 111 283 170 95 552 404

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 125 527 503 743 659 718

Balansräkning

Förändringar av eget kapital

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt

Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 120 000 20 000 14 432 0 14 432

Årets resultat 0 0

Belopp vid årets utgång 120 000 20 000 14 432 0 14 432
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Kassaflödesanalys
KASSAFLÖDESANALYS (KKR) Not 2020-12-31  2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 4 904 7 068

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet - -

Avskrivningar 38 141 36 917

Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av anläggningstillgångar -478 -24

Förändring pensioner 35 -94

Erhållen ränta m.m. - -

Erlagd ränta -8 319 -7 834

Betald inkomstskatt -267 -723

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 34 016 35 310

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning (+)/ökning (-) av fordringar -2 007 -1 314

Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder -23 353 25 481

Kassaflöde från den löpande verksamheten 55 362 59 477

      

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -316 178 -107 423

Försäljning av inventarier 9 820 24

Kassaflöde från investeringsverksamheten -315 358 -107 399

     

Finansieringsverksamheten

Förändring checkkredit -44 158

Lån hos kreditinstitut 370 000 200 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 370 000 155 842

     

Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel 110 004 107 920

Likvida medel vid årets början 107 927 7

Likvida medel vid årets slut 1)   217 931 107 927

1) Avser kontantkassan 13 10

Bank 217 918 107 917

217 931 107 927
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Not 1  Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlig-
het med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) vid 
upprättande av finansiella rapporter.

Företaget tillämpar generellt kompo-
nentsuppdelning av investeringar och 
då pågående arbeten aktiveras. Vid 
avskrivning av kontorsbyggnad och 
bostadshus tillämpas viktad avskrivning 
för olika komponenter i fastigheterna.

Principerna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i 
svenska kronor och beloppen anges i 
tkr om inget annat anges.

Periodiseringar
Periodisering av intäkter och kostnader 
har skett enligt god revisionssed.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyserna har upprättats 
enligt den indirekta metoden varvid 
justering skett för transaktioner som 
inte medfört in- eller utbetalningar. Som 
likvida medel klassificeras kassa.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anska�ningsvärdet om 
inget annat anges.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Leasing
Periodens leasingkostnader har uppgått 
till 66 851 kr (105 730). Samtliga leasing-
avtal klassificeras som operationell lea-
sing, vilket innebär att leasingkostnaden 
fördelas linjärt över leasingperioden.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas i den period de 
presteras.

Resultat efter finansnetto
Resultatet efter finansiella intäkter och 
kostnader men före extraordinära intäk-
ter och kostnader, bokslutsdispositioner 
och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager 
delat med kortfristiga skulder.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anska�ningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna 
skrivs av linjärt över tillgångarnas 
bedömda nyttjandeperiod förutom 
Mark och Pågående arbeten som inte 
skrivs av.

Byggnader och mark Antal år
Mark Skrivs ej av
Markanläggningar 20
Konst Skrivs ej av
Reningsverk 20–50
Tunnlar 100
Ledningar 33
Byggnader/bostäder 20–50
Maskinell utrustning 5–15

Inventarier 
Övriga inventarier  5–10

Aktivering av Låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det 
år vilket den hänför sig, utom till den 
del de inräknas i ett byggnadsprojekts 
anska�ningskostnader. Aktivering av 
låneutgifter sker när de är hänförbara till 
byggnadsprojekt som tar betydande tid 
att färdigställas innan de kan användas.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del 
av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika 
beloppet enligt de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen.

Bolaget har skattemässigt under-
skottsavdrag om sammanlagt 0 tkr 
(33). Då bolaget är ett kommunalt ägt 
bolag, som normalt inte ska gene-

rera överskott, bedömer styrelsen att 
väsentliga vinster framgent ej kommer 
att uppkomma. Av detta skäl redovisar 
bolaget normalt inte någon uppskjuten 
skattefordran avseende ackumulerat 
skattemässigt underskottsavdrag.

Ersättningar till anställda
Pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning 
efter avslutad anställning omfattar 
både avgiftsbestämda och förmånsbe-
stämda pensionsplaner. I avgifts-
bestämda planer betalar företaget 
fastställda avgifter till en separat juri-
disk enhet. När avgiften är betald har 
företaget inga ytterligare förpliktelser. 
I förmånsbestämda planer beräknas 
skulden och avgiften med hänsyn 
till bland annat bedömda framtida 
löneökningar och inflation. Samtliga 
pensionsplaner redovisas som avgifts-
bestämda planer vilket innebär att 
avgifterna redovisas som kostnad i takt 
med att pensionerna tjänas in.

Bolagets premieinbetalningar har 
genererat ett överskott som kan använ-
das för framtida premieinbetalningar.

Förvaltningsfastigheter
Syvab äger fastigheter i närområdet 
för att säkra marken och säkerställa 
skyddsområdet runt reningsverket, 
samt för möjligheten till eventuell ut-
byggnad i framtiden. Fastigheterna an-
vänds främst för internt behov såsom 
kontor och uthyrning till entreprenörer, i 
ett fall även som bostad.

Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter 
har beräknats utifrån taxeringsvärdet 
som ska uppgå till 75 % av marknads-
värdet (se not 9).

Säkringsredovisning
Säkringsredovisningen tillämpas för 
derivatinstrument som ingår i ett 
dokumenterat säkringssamband. 
För att säkringsredovisningen ska 
kunna tillämpas krävs att det finns en 
ekonomisk relation mellan säkringsin-
strumentet och den säkrade posten 
som överensstämmer med möten för 
riskhantering. Ett säkringsförhållande är 
e�ektivt om säkringsinstrumentet i hög 
utsträckning motsvarar värdeföränd-
ringar hänförliga till den säkrade risken. 

Det krävs också att säkringen e�ektivt 
skyddar den risk som är avsedd att 
säkras och att säkringsdokumentation 
upprättats. Bedömningar om huruvida 
säkringsredovisningen ska tillämpas 
görs vid ingången av säkringsrelatio-
nen. Bedömningen av om villkoren för 
säkringsredovisning är uppfyllda görs 
per varje balansdag därefter. Redovis-
ningen av värdeförändringen beror på 
vilken typ av säkring som ingåtts.

Förluster hänförliga till den säkrade 
risken redovisas inte så länge som 
säkringsförhållandet består. Företaget 
använder endast finansiella instrument 
med extern motpart som säkringsin-
strument. Även den säkrade posten 
har extern motpart. Huvudsakligen 
används ränteswapar.

Per 2020-12-31 finns det inga derivat 
som bedöms falla utanför säkringsre-
dovisningen och därmed påverkas inte 
resultaträkningen av marknadsvärdes-
förändringen.

Säkringsinstrumentets nominella 
belopp netto får inte överstiga säkrad 
posts nominella belopp. Derivaten till-
sammans med fasträntelånen uppgår 
till netto 480 MSEK med avseende på 
säkring till fast ränta, att jämföra med 
säkrad posts nominella belopp 1 000 
MSEK.

Räntekostnaden för derivat inom 
ramen för säkringsredovisningen 
redovisas löpande i resultaträkningen 
som en del av bolagets räntekostnader 
med hänsyn tagen till periodisering av 
upplupen ränta.

 2020 2019
Marknadsvärde  
för derivat, tkr  -16 541 -15 984
 
O�entliga bidrag
Syvab har erhållit o�entliga bidrag 
som är förenade med krav på framtida 
prestation, så kallade villkorade bidrag. 
Dessa skuldförs när bidraget erhålls 
och intäktsförs när bidragsgivaren 
godkänt prestationen.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar 
och bedömningar om framtiden.

De uppskattningar och antaganden 
som kan komma att leda till störst 
risk för väsentliga nedskrivningar av 
redovisade värden avseende tillgångar 

och skulder är främst värderingar av 
pågående nyanläggningar. Här ingår 
bl.a. utveckling/försök av anläggningar/
tillämpningar av skärpta krav för rening 
av avloppsvatten. Dessa utvecklings-
projekt/försök kan resultera i negativa 
utfall vilket kan medföra att de helt 

eller delvis kommer att kostnadsföras i 
framtiden och ej leda till en kommande 
investering.

Varje år prövas om det finns någon in-
dikation på att någon tillgångs värde är 
lägre än dess motsvarande redovisade 

värde. Föreligger en sådan indikation 
så beräknas tillgångens återvinnings-
värde. Återvinningsvärdet utgörs av det 
högsta av tillgångens verkliga värde 
med avdrag för försäljningskostnader 
och dess nyttjandevärde.

Tilläggsupplysningar
Allmänna upplysningar
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Not 3 Ersättning till revisorer 2020 2019

Revisionsbyrån Fyrtornet

Revisionsuppdrag 300 200 238 500

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 30 000 30 000

330 200 268 500

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitets-

säkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 4 Övriga externa kostnader 2020 2019

Övriga externa kostnader 90 543 344 90 256 854

90 543 344 90 256 854

Not 5 Personal 2020 2019

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 53,00 51,00

varav kvinnor 17,00 17,00

varav män 36,00 34,00

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:

Löner och ersättningar 1 547 594 1 480 462

Pensionskostnader 343 320 350 040

1 890 914 1 830 502

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 28 227 949 26 411 916

Pensionskostnader 2 674 518 2 542 226

Övriga personalkostnader 1 665 796 1 730 897

32 568 263 30 685 039

Sociala kostnader 9 121 773 9 517 816

Summa styrelse och övriga 43 580 950 42 033 357

Upplysningar 
Till enskilda poster
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2020 2019

Antal styrelseledamöter 10 8

varav kvinnor 3 3

varav män 7 5

Ledningsgrupp 5 5

varav kvinnor 1 1

varav män 4 4

VD har vid uppsägning rätt till 24 månadslöner, egen uppsägning är 6 månader.

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2020 2019

Räntor 0 6

0 6

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 2020 2019

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 272 848 6 249 479

Övriga finansiella kostnader 1 118 098 1 061 504

8 390 946 7 310 983

Not 8 Skatt på årets resultat 2020 2019

Aktuell skatt -16 165 0

-16 165 0

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 16 165 0

Skattekostnad 21,40 % (21,40 %) -3 459 0

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -119 576 -13 043

Ej skattepliktiga intäkter 99 709 20 204

Ej värderat underskottsavdrag 7 161 -7 161

Redovisad effektiv skatt -16 165 0

Upplysningar till  
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar

BYGGNADER OCH MARK

Mark Avskrives ej

Markanläggningar  20 år

Konst Avskrives ej

Reningsverk 20–50 år

Tunnlar 100 år

Ledningar 33 år

Byggnader/bostäder 20–50 år

Maskinell utrustning 5–15 år

Inventarier  5–10 år

Reningsverk 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 345 922 334 357 094 263

Överfört från pågående arbeten 8 905 792 8 017 642

Inköp - 536 886

Utrangeringar - -19 726 457

Utgående ack. anskaffningsvärden 354 828 126 345 922 334

Ingående ack avskrivningar -190 100 789 -202 686 097

Årets avskrivningar -7 284 514 -7 141 149

Utrangeringar - 19 726 457

Utgående ack avskrivningar -197 385 303 -190 100 789

Utgående planenligt restvärde 157 442 823 155 821 545
* Bidrag för reningsverk har erhållits enligt följande: 
- 1974 statsbidrag 19 000 000
- 2010 Klimatbidrag, biogasanläggning 3 900 000
- 2013 Energibidrag 1 260 000

Tunnlar 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 88 280 587 88 280 587

Utgående ack. anskaffningsvärden 88 280 587 88 280 587

Ingående avskrivningar -72 680 071 -72 388 741

Årets avskrivningar -291 336 -291 330

Utgående ack. avskrivningar -72 971 407 -72 680 071

Utgående planenligt restvärde 15 309 180 15 600 516
* Bidrag för tunnlar har erhållits enligt följande:
 - 1974 statsbidrag 12 000 000

Ledningar 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 44 917 727 44 917 727

Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 917 727

Ingående avskrivningar -37 163 341 -36 541 555

Årets avskrivningar -621 792 -621 786

Utgående ack. avskrivningar -37 785 133 -37 163 341

Utgående planenligt restvärde 7 132 594 7 754 386
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Byggnader/Bostäder 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 119 578 493 97 013 966

Inköp 575 061 2 002 989

Överfört från pågående arbeten 16 623 499 20 561 538

Utgående ack. anskaffningsvärden 136 777 053 119 578 493

Ingående avskrivningar -10 592 895 -7 688 418

Årets avskrivningar -3 447 919 -2 904 477

Utgående ack. avskrivningar -14 040 814 -10 592 895

Utgående planenligt restvärde 122 736 239 108 985 598

* Bidrag för ombyggnad av reningsverk har erhållits enligt följande 
- 2014 Bidrag avseende ökad reningskapacitet på ett energie�ektivt, klimatsmart och 
miljöriktigt sätt, 15 000 000 kr

Mark 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 12 450 982 12 450 982

Utgående ack. anskaffningsvärde 12 450 982 12 450 982

Markanläggningar 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 4 857 422 3 292 669

Överfört från pågående arbeten - 1 564 753

Utgående ack. anskaffningsvärden 4 857 422 4 857 422

Ingående avskrivningar -260 818 -64 582

Årets avskrivningar -242 867 -196 236

Utgående ack. avskrivningar -503 685 -260 818

Utgående planenligt restvärde 4 353 737 4 596 604

SUMMA BYGGNADER OCH MARK 319 425 555 305 209 631

MASKINELL UTRUSTNING 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 460 889 163 462 201 281

Överfört från pågående arbeten 29 359 980 2 384 101

Inköp 1 507 452 15 134 574

Utrangering - -18 830 793

Utgående ack. anskaffningsvärden 491 756 595 460 889 163

Ingående avskrivningar -291 130 090 -286 534 139

Utrangering - 18 830 793

Årets avskrivningar -23 522 904 -23 426 744

Utgående ack. avskrivningar -314 652 994 -291 130 090

SUMMA MASKINELL UTRUSTNING 177 103 601 169 759 073

Ackumulerade överavskrivningar -12 506 775 -16 010 022

Bokfört värde 164 596 826 153 749 051
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INVENTARIER 2020 2019

Ingående anskaffningsvärde 55 320 099 54 599 477

Överfört från pågående arbeten - 140 824

Inköp 4 828 315 788 248

Försäljningar -1 826 701 -208 450

Utgående ack. anskaffningsvärden 58 321 713 55 320 099

Ingående avskrivningar -46 468 689 -44 341 567

Försäljningar 1 484 728 208 450

Årets avskrivningar -2 729 993 -2 335 572

Utgående ack. avskrivningar -47 713 954 -46 468 689

SUMMA INVENTARIER 10 607 759 8 851 410

Pågående arbete 2020 2019

Ingående värde 91 677 957 37 372 940

Inköp 301 179 147 86 973 875

Avslutade arbeten -54 889 207 -32 668 858

Utgående värde 337 967 897 91 677 957
*Bidrag för läkemedelsrening har erhållits enligt följande 
 - bidrag gällande förstudie läkemedelsrening 1 986 260 kr
 - bidrag gällande läkemedelsrening i pilotanläggning 8 088 093 kr

Taxeringsvärden Taxeringsvärde (kr):

Hörningsholm 2:42 6 888 000

Hörningsholm 2:214 2 015 000

Hörningsholm 2:250 1 298 000

Hörningsholm 2:45 0

Hörningsholm 2:231 1 107 000

Hörningsholm 2:48 308 000

Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter beräknas utifrån taxeringsvärdet som ska uppgå till 75 %  av marknadsvärdet.  

Not 10 Kundfordringar 2020-12-31 2019-12-31

Anslutningskommunerna 54 475 002 51 937 500

Övriga kunder 1 351 851 2 923 889

55 826 853 54 861 389

Not 11 Övriga fordringar 2020-12-31 2019-12-31

Skattefordringar 1 601 105 1 350 423

Skattekonto 1 551 081 1 169 756

Momsfordran 827 818 0

Övriga 445 992 503 548

4 425 996 3 023 727
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Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Pensioner 19 922 64 236

Recipientkontroll 105 000 103 000

El 870 014 971 752

Övriga interimsfordringar 1 244 158 1 210 568

2 239 094 2 349 556

Not 13 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 120 1 000,00

Antal/värde vid årets utgång 120 1 000,00

Not 14 Långfristiga skulder 2020-12-31 2019-12-31

Skulder till kreditinstitut 1 000 000 000 630 000 000

Förfallotid senare än 5 år från balansdagen 1 000 000 000 630 000 000

Övriga skulder 1 583 126 1 942 760

Förfallotid senare än 5 år från balansdagen 0 0

Not 15 Checkräkningskredit 2020-12-31 2019-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 100 000 000 100 000 000

Krediten är utnyttjad med 0 kr (0) per 2020-12-31.

Not 16 Övriga skulder 2020 2019

Momsskuld 0 4 303 183

Källskatt 706 745 700 422

Sociala avgifter 723 673 727 761

Övriga skulder 3 806 617 8 461 974

5 237 035 14 193 340

Övriga skulder avser offentligt bidrag. Mer information finns under noter.

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Anslutningsavgifter 43 580 000 41 550 000

Semester- och löneskuld 3 138 244 2 035 544

Löneskatt pensionsmedel 733 627 731 467

Upplupna utgiftsräntor 379 431 307 536

Övriga interimsskulder 1 790 033 1 524 474

49 621 335 46 149 021
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Styrelsen har utvärderat de effekter som kan följa av den coronapandemi som har utbrutit under våren 2020.  

Det går inte idag att bedöma den fulla effekten av detta, men styrelsen bedömer i dagsläget att pandemin inte  

kommer att innebära några väsentliga finansiella effekter för bolaget.

 

Not 19 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 14 432

14 432

Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 14 432

14 432
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Styrelsens påskrift
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Tänk på Östersjön innan du spolar

Att spola rätt är lätt 

Syvab Himmerfjärdsverket, 147 92 Grödinge | 08 410 776 00 | E-post: info@syvab.se | www.syvab.se

�        Spola bara ner toapapper, kiss och bajs
Tops, bindor, tamponger, våtservetter, pappers näsdukar, kondomer, snus, hår, tandtråd m.m slänger 
du istället i en papperskorg. Det kommer cirka 1 900 kilo skräp till verket varje dag!

�        Hushållsfett ska inte spolas ner i avloppet
Hushållsfettet stelnar så fort det har lämnat ditt hem och orsakar stopp i avloppsrören och pumparna.   
I värsta fall blir det översvämning hos dig eller hos din granne. Torka istället ur stek pannan med hus-
hållspapper innan diskning. Har du överblivna matoljor eller hushållsfetter samlar du ihop dem i en 
större för packning, t.ex. i en mjölkförpackning och lämnar in till din återvinningscentral, så blir det bio-
gas. Eller så låter du matfettet vara kvar i sin förpackning och slänger den istället i en soppåse/restavfall.

�        Återvinn ditt matavfall istället för att spola ner i avloppet
Källsortera ditt matavfall är miljösmart! Ditt matavfall är näringsrikt och återvinns av din återvin-
ningscentral, och blir till bland annat biogas och biogödsel. Spola inte ner matavfallet i avloppet för då 
blir det bara till skräp som fastnar i våra tunnlar och pumpar.

�     Duscha, diska, tvätta och städa miljösmart!
Var en miljövän och välj miljömärkta produkter både för dig och ditt hem, så minskar mängden 
 kemikalier som cirkulerar i våra vatten. När du väljer produkter i din butik,  håll utkik efter  produkter 
märkt med Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman.

�      Lämna in överblivna kemi kalier och medicinrester
Aceton, lösningsmedel, färgrester, oljor m.m.  lämnas in på din närmaste miljöstation, som fi nns på 
återvinningscentralerna. Medicinrester lämnas in på apoteken eller där man har köpt dem. Renings-
verken kan bara rena fosfor, kväve och organiskt material.




